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Børnehjemmet 
 
Santibari pigehjem ligger på et ca. 15.000 m² stort grønt område, 

beskyttet af en stor mur, omgivet af frie enge og bakker, og med 

udsigt ned til floden, der skærer sig gennem landskabet ca. en km. 

derfra. Klynger af santalers hytter er med til at minde en om, at 

man befinder sig i et meget fattigt område i Indien på grænsen til 

delstaten Bihar. 

 

Santibari tager forældreløse eller særligt udsatte pigebørn ind, fra 

de er en dag gammel, til de er ca. fire år. Man søger at give dem 

et familiært fællesskab samt en uddannelse op til mindst 10. 

klasse. Det er hjemmets største prioritet og håb, at man får givet 

pigerne nok kærlighed og disciplin til, at de trods de barske vilkår 

udenfor kan komme til at leve med selvtillid og tillid til livet. 

Når pigerne fylder 18, vender de tilbage til deres familier, hvis 

dette er muligt, og ellers prøver man så vidt muligt at give dem en 

anden start på livet udenfor, f.eks. i form af særlige kursus. 

 

Helle Holten har igen i år valgt at donere penge fra salget af sine 

varmepuder, og sammen med penge indsamlet i Raklev Kirke, vil 

der nu blive råd til at få indrettet et større og bedre værelse til 

Santibaris mindste småbørn. 

  

Det sidste år har der boet 47 piger på hjemmet, hvoraf 7 bestod 

deres Madhyamik (10.kl.) eksamen sidste februar og vendte hjem 

til deres familier. Den 28/2 i år skal 4 til 10.kl. eksamen. 

For nylig optog man to små piger, og hvornår de næste beder om 

optagelse i Santibari-familien ved man aldrig... 

 

Stakkels Pronoti Mal blev pludselig ramt af en sjælden lammende 

sygdom, ITP, og måtte have tre dyre injektioner. Omkostningerne 

på knap 13.000 kr. blev dækket især med støtte fra Inner Wheel i 

Svendborg. 

Efter tre måneders fysioterapi er Pronoti nu kommet tilbage, kan 

selv spise og tage et par skridt. Det bliver en vanskelig rejse.. 

 

Børnehaven og skolen 
 
Man har i mere end 25 år drevet en børnehave, crechen, både for 

hjemmets piger, men også for egnens lokale børn. Alle tilbydes 

her en gratis forberedelse til skolen inkl. et måltid mad. 

 

Siden 2007 har man også selv kunne drive 1.-4. klasse, ikke 

mindst takket være hjælp fra Lisbeth Mortensen, som løbende   

rejser penge til driften heraf. 

Nyt tøj 

Pronoti 

Prinsesser i crechen 

En dansk prinsesse kom forbi 



Denne "Primary School" og crechen har pt. 84 børn, hvoraf 

Santibaris egne piger udgør 18. 

Fra 5. kl. starter alle i den lokale skole. 

 

Særlige aktiviteter 
 
1. januar starter børnene og staben altid året med at tage på en 

længere vandretur og nyde en picnic med leg og sang i deres nye 

tøj, som de har fået i julegave.  

Et andet fast punkt i kalenderen er fødsels- og dødsdagen for dels 

grundlægger Ellen Laursen, dels for Nekbar Mia – hjemmets 

mangeårige ildsjæl, der uventet gik bort i august 2008. Hans 

gravsted på børnehjemmets område er blevet indrettet til et roligt 

sted for eftertanke. 

I årets løb bliver der desuden arrangeret diverse gæstebesøg af 

kunstmalere, tryllekunstnere mm. 

 

Mitamsrity Sevakendra 
 
Arbejdet på Sevakendra, et separat stykke land få hundrede meter 

fra Santibari, ledes også af Santibaris leder og støttes ligeledes 

finansielt af Verdens Børn samt af Inner Wheel på Sydfyn. 

Dagklinikken drives af tre sygeplejersker samt chauffør og anden 

medhjælp, og en læge fra Rampurhat kommer forbi to gange om 

ugen. Hovedopgaven er de daglige besøg til mødre med små børn 

i områdets 25 mindre landsbyer, hvor der samlet bor ca. 12.000 

mennesker. Der foretages kontroller af nyfødte, undervises i pleje 

af spædbørn og rådgives omkring sundhed, vaccination samt 

familieplanlægning.  

 

Der afholdes flere årlige vaccinationsdage, hvor alle egnens 

indbyggere kan komme vederlagsfrit, og Forvaltningen for 

Sundhed i Vestbengalen giver desuden præventionsmidler og 

medicin til gratis uddeling i landsbyerne.  

Herudover tilbyder man på klinikken generel behandling af syge, 

man har røntgenudstyr mm., man underviser på forskellig vis i 

sundhed og hygiejne, og man tilbyder endelig ambulancekørsel til 

hospitalet i byen. 

 

 

Med venlig hilsen 

For Santibari og Verdens Børn 

Flemming Løfgren Wakabayashi 

 

 

 

VÆRD AT HUSKE PÅ: 
De fleste ny faddere tilmelder sig, fordi familie, venner eller 
kolleger har fortalt dem om Verdens Børn. 

Krybbespil 

Januarvejr 

SevaKendras klinik 

SevaKendra tilbyder 


